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RETSSOCIOLOGI, Vinter 2011/12 
 
 

Flemming Balvig, Danskernes syn på straf, Advokatsamfundet, 2006, s. 320 ff. 
 
»Den generelle retsfølelse 

Det store flertal af de danske vælgere ønsker strengere straffe: I befolkningsundersøgelsen foreta-
get i september 2006 var det således 62 pct., der syntes, at straffene i Danmark gennemgående var 
for milde, 36 pct. syntes, de var passende eller havde ingen mening herom, og kun 2 pct. syntes, de 
var for strenge, jf. figur 8.2. Der var endvidere et klart flertal, der mente, at specielt fængselsstraf-
fene burde være længere. 

… 

 

 
 
Figur 8.2. Opsummering af befolkningens generelle holdninger til straf. September 2006 
 

Befolkningens generelle syn på straf synes i meget høj grad at være uafhængig af ”virkeligheden” i 
den forstand, at dette syn hverken synes relateret til, hvordan der faktisk straffes, eller hvordan 
kriminaliteten faktisk udvikler sig. Hverken i en sammenligning mellem lande eller ved en sam-
menligning over tid for de enkelte landes vedkommende kan der findes noget konsekvent og klart 
udslag på ”strammerholdningens” udbredelse i befolkningen af forskelle i strafniveau/krimi-
nalitetsniveau. Til alle tider og på alle steder synes der at være et flertal, der ønsker strengere straf-
fe, især mere og længere brug af fængsel og især i forbindelse med personfarlig og personskadelig 
kriminalitet. 

… 

Uvidenheden om og det ofte fejlagtige billede befolkningen har af det faktiske kriminalitets- og 
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strafniveau er formentlig en væsentlig forudsætning for, at den generelle retsfølelse synes relativt 
upåvirkelig af de faktiske forhold. For danske forhold kan vi eksempelvis se, at til trods for et gan-
ske markant fald i straffelovskriminaliteten den seneste halve snes år, så var det i september 2006 
kun 12 pct. af befolkningen, der havde en oplevelse af, at kriminaliteten havde udviklet sig på 
denne måde de seneste år forud for interviewtidspunktet. 61 pct. mente, at kriminaliteten var ste-
get. 

Lige så uafhængig og upåvirket den generelle retsfølelse inden for vide rammer synes at være af de 
faktiske forhold, lige så afhængig og påvirket synes den at være af den sociale situation og den 
sociale position, mennesker befinder sig i. Den vigtigste – og meget bemærkelsesværdige – undta-
gelse herfra er, at det ikke synes at gøre nogen større forskel – hvis nogen forskel overhovedet – 
om man selv har været udsat for forskellige former for kriminalitet eller ej. Ofrenes generelle rets-
følelse er ikke anderledes end ikke-ofrenes. Det, der gør en forskel, er social status, alder, køn mv., 
altså ens generelle sociale position i samfundet samt politisk overbevisning. Ønsket om strengere 
straffe er således mere udbredt blandt 

- kvinder end mænd 
- yngre end ældre 
- kort uddannede end langt uddannede 
- arbejdsløse end ikke-arbejdsløse 
- mellem- og lavindkomstgrupper end højindkomstgrupper 
- de mindre urbaniserede områder end i de mest urbaniserede 
- politisk højreorienterede end politisk venstreorienterede.« 

 

 

 

SPØRGSMÅL 

 

Foretag med udgangspunkt i tekstuddraget en retssociologisk analyse med inddragelse af 
relevant retssociologisk teori og empiri med særlig fokus på 

1)  Retsfølelsens rolle i forskellige typer af lovgivningsprocesser. 

2)  Fordele og ulemper ved en lovgivning baseret på befolkningens generelle retsfølelse. 

 


